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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện việc tài trợ lập quy hoạch xây dựng của các  

Nhà đầu tư đối với các dự án Phát triển đô thị, Khu dân cư, Khu, Cụm 

công nghiệp và các Khu chức năng trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Công văn 2315/SXD-QHKT&PTĐTngày 22/12/2021của Sở 

Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về rà soát tổng thể tình hình thực hiện việc tài trợ lập 

quy hoạch xây dựng của các nhà đầu tư đối với các dự án phát triển đô thị, khu 

dân cư, khu, cụm công nghiệp và các khu chức năng trên địa bàn tỉnh.  

Sau khi xem xét, rà soát, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện các đồ 

án quy hoạch đã và đang được các nhà đầu tư tài trợ trên địa bàn huyện như sau: 

I. QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN 

ĐÌNH LẬP, HUYỆN ĐÌNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN, TỶ LỆ 1/500 

1. Thông tin chung đồ án 

- Tên dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

- Cơ quan lập quy hoạch: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đình Lập. 

- Đơn vị tài trợ: Công ty cổ phần Thương mại, Quảng cáo, Xây dựng Địa 

ốc Việt Hân. 

- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn. 

- Văn bản đồng ý chủ trương của UBND tỉnh: Thông báo số 02/TB-

UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp các Chủ Tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về chủ 

trương nghiên cứu, lập Quy hoạch chi tiết một số Khu đô thị mới trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

- Địa điểm xây dựng: Phía Đông thị trấn, nằm giữa ranh giới thị trấn và 

thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập. 

- Diện tích sử dụng đất của dự án: 14,79ha. 

- Phạm vi, Quy mô đầu tư:  

 + Phạm vi: Phía Đông Nam giáp nhánh suối Nà Áng và đất nông nghiệp; 

Phía Tây giáp suối Nà Áng và khu dân cư hiện trạng Khu 2; Phía Nam giáp hành 

lang QL4B đi Quảng Ninh và khu dân cư hiện trạng; Phía Bắc giáp hành lang 

đường tránh QL4B kéo dài và khu dân cư Khu 2. 

 +  Quy mô dân số dự kiến: khoảng 2.200 người. 
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- Tổng chi phí tài trợ: 1.047 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác của Nhà đầu tư. 

2. Sự phù hợp về các quy hoạch chuyên ngành liên quan 

 - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập với quy mô diện tích 14,79 ha nằm trong danh mục 

số lượng dự án, công trình bổ sung trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn tại Nghị 

quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016-2020) tỉnh Lạng Sơn. 

- Quy hoạch chung xây dựng: Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 

13/4/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập; Căn cứ Quyết định số 1885/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn. 

3. Tiến độ thực hiện của đồ án  

Đã đươc UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 

10/7/2021. Hiện nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục để trình cấp có thẩm 

quyền thẩm định làm cơ sở phê duyệt dự án. 

4. Phướng hướng, tiến độ thực hiện dự kiến 

Dự kiến phê duyệt dự án, hoàn thành công tác GPMB, khởi công dự án 

trong năm 2022. 

 II. QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ NGHỈ 

DƯỠNG HỒ KHUỔI IN, HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH LẠNG SƠN 

1. Thông tin chung đồ án 

 - Tên dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái và nghỉ 

dưỡng hồ Khuổi In, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan lập quy hoạch: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đình Lập. 

- Đơn vị tài trợ: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động 

sản Việt Nam và Công ty Cổ phần Bách Niên Gia. 

- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và đầu tư xây dựng đô 

thị. 

- Văn bản đồng ý chủ trương của UBND tỉnh: Thông báo số 440/TB-

UNBD ngày 12/8/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 09/8/2021 về chủ trương đầu 
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tư dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In, huyện Đình Lập; dự 

án Khu du lịch sinh thái trải nghiệm và nghỉ dưỡng hồ Pác Làng, huyện Đình 

Lập. 

- Địa điểm xây dựng: thị trấn Đình Lập, huyên Đình Lập, huyện tỉnh Lạng 

Sơn.  

- Diện tích sử dụng đất của dự án: 29,2 ha. 

- Phạm vi, Quy mô đầu tư:  

+ Quy mô công suất: 500 - 900 phòng. 

+ Quy mô xây dựng: Tổng diện tích đất: 29,2  ha; các hạng mục công 

trình như sau: 

+ Khách sạn trung tâm cao 7- 9 tầng với quy mô phục vụ 150 phòng. 

+ Khu hỗn hợp dịch vụ thương mại và lưu trú có diện tích khoảng 1,5-2 

ha, dự kiến gồm 100 lô có kích thước 120 m2, tầng cao 3 tầng. 

+ Trung tâm tổ chức sự kiện cao 3 tầng với diện tích khoảng 1.000 m2. 

+ Biệt thự trên đồi.  

 - Tổng chi phí tài trợ dự kiến: 1.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác của Nhà đầu tư. 

2. Sự phù hợp về các quy hoạch chuyên ngành liên quan 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Khu đất đề xuất thực hiện dự án đã có 

trong danh mục Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đình Lập tại 

Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 06/7/2021; Kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

(năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn tại Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh.  

- Quy hoạch chung xây dựng: Phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

chung thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 

1/5.000 được phê duyệt tại Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 11/9/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Tiến độ thực hiện của đồ án  

Đang được UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm 

định chủ trương thực hiện dự án. 

4. Phướng hướng, tiến độ thực hiện dự kiến 

- Từ năm 2021 đến Quý III/2022: Hoàn thành thủ tục phê duyệt quy 

hoạch chi tiết 1/500, đền bù giải phóng mặt bằng và giao đất thực hiện dự án; 

- Quý IV/2022 đến quý III/2023: Hoàn thành lập thiết kế cơ sở, thiết kế 

kỹ thuật và hoàn tất các thủ tục pháp lý khác để triển khai thi công; 

- Quý IV/2023 đến năm 2026: Hoàn thành xây dựng, nghiệm thu, quyết 

toán công trình và đưa vào kinh doanh. 



4 

III. QUY HOẠCH CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÌNH LẬP, 

HUYỆN ĐÌNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN, TỶ LỆ 1/500 

1. Thông tin chung đồ án 

- Tên dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đình Lập, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

- Cơ quan lập quy hoạch: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đình Lập. 

- Đơn vị tài trợ: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng. 

- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị 

Việt Nam (VCC. 

- Văn bản đồng ý chủ trương của UBND tỉnh: Thông báo số 705/TB-

UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Kết luận cuộc họp Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung bổ sung Cụm công nghiệp Đình 

Lập vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh. 

- Địa điểm xây dựng: xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Diện tích sử dụng đất của dự án: 71,39 ha. 

- Phạm vi, Quy mô đầu tư:  

 + Phạm vi: Phía Đông Bắc: Tiếp giáp quốc lộ 4B; Phía Tây Bắc và Đông 

Nam: Tiếp giáp đất sản xuất nông nghiệp của dân và đất lâm nghiệp thuộc Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập; Phía Nam: Tiếp giáp đất lâm nghiệp 

thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập. 

 +  Quy mô dân số dự kiến: Khoảng 2.000 người. 

- Tổng chi phí tài trợ: 1.500 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác của Nhà đầu tư. 

2. Sự phù hợp về các quy hoạch chuyên ngành liên quan 

 - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Khu đất đề xuất thực hiện dự án đã có 

trong danh mục Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đình Lập tại 

Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 06/7/2021; Kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

(năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn tại Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh. 

- Quy hoạch chung xây dựng: Phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

chung thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 

1/5.000 được phê duyệt tại Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 11/9/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Tiến độ thực hiện của đồ án  

Đang thực hiện các bước thủ tục trình HĐND tỉnh Lạng Sơn thông qua 

Nghị quyết bổ sung Cụm công nghiệp Đình Lập vào Quy hoạch phát triển các 

cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 

2011-2020, xét đến năm 2025. 
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4. Phướng hướng, tiến độ thực hiện dự kiến 

Dự kiến phê duyệt dự án, hoàn thành công tác GPMB, khởi công dự án 

trong năm 2022. Dự kiến hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật vào năm 2024. 

UBND huyện trân trọng báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn xem xét, 

tổng hợp ./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Xây dựng (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KTHT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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